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Artikel 1 Aanmelding en ledenpas

1. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van de TTCS of bij de receptie van 
de TTCS. De inschrijving wordt afgerond bij de receptie. Het lidmaatschap vangt aan op de 
startdatum zoals aangegeven door het lid tijdens de inschrijving. Het lid ontvangt bij inschrij-
ving een ledenpas. De ledenpas geeft toegang tot de fitnessruimte van de TTCS. Het inschrijf-
geld bedraagt eenmalig €15,-. Jongeren tot 16 jaar kunnen zich inschrijven met een handteke-
ning van een ouder en dienen in het bezit te zijn van een persoonlijke ledenpas. Jongeren on-
der de 14 jaar mogen alleen trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een mee-
trainend lid van 18 jaar en ouder.

2. Er wordt voor de ledenpas een borg van € 10,- gerekend. De ledenpas is strikt persoonlijk en 
het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik 
van de pas. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de ledenpas blijven 
de verplichtingen van kracht. Een vervangende pas kan tegen de prijs van € 10,- worden ver-
kregen. De pas blijft eigendom van TTCS. De borg voor de pas kan tot één maand na beëindi-
ging van het lidmaatschap worden teruggevorderd.

3. Een persoon die na opzegging opnieuw een abonnement wil afsluiten bij TTCS is opnieuw in-
schrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2 Abonnementen, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

1. Een abonnement kan op elk moment ingaan en wordt aan het einde van de abonnementsperi-
ode stilzwijgend verlengd. Na de afgesproken abonnementsperiode geldt een opzegtermijn 
van een maand. Het abonnement kan per mail, bij de balie of telefonisch worden opgezegd.

2. Het abonnementsgeld, het eenmalige inschrijfgeld en de borg dienen per pin of per automati-
sche incasso betaald te worden. Er wordt per maand automatisch geïncasseerd. Het abonne-
mentsgeld kan alleen worden gepind indien de volledige abonnementsprijs in een keer vooraf 
wordt voldaan. Alle betalingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Bij een niet 
tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag door stornering wordt de incasso bij de volgen-
de maandelijkse incasso nogmaals aangeboden zonder kosten. Indien de verschuldigde beta-
ling ook dan niet ontvangen is, zal een aanmaning worden verzonden waarbij €7,50 admini-
stratiekosten in rekening gebracht zal worden.
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Mocht dit ook niet lukken dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij alle 
kosten (ook buitenrechtelijke incassokosten) voor rekening van de pashouder zijn. De leden
pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan en het lid mag 
gedurende die periode niet van de sportfaciliteiten gebruik maken. Restitutie is niet mogelijk.

3. TTCS behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren, tenminste 3 maanden voor een prijs-
wijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractsduur worden 
de prijzen niet gewijzigd.

4. Bij een eerdere opzegging dan waarop het lidmaatschap eindigt blijft het lid het maandelijkse 
abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract. Stilzwijgend ver-
lengde abonnementen zijn per maand opzegbaar.

5. TTCS behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich op aan-
geven van de medewerkers niet gedraagt conform de huisregels. De contributie voor de dan 
nog resterende periode is opeisbaar voor TTCS.

6. Bij ziekten of blessures langer dan een maand kan, in overleg met TTCS, via een doktersver-
klaring het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 3 Openings- en trainingstijden, aanmelden en afzeggen training

1. TTCS behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. In de zomermaanden, va-
kanties en op of rond de feestdagen kunnen de openingstijden en groepsactiviteiten worden 
aangepast. Op officiële en erkende feestdagen is TTCS gerechtigd gesloten te zijn. Het lid 
heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien TTCS gesloten is op deze dagen of 
tijden.

2. In principe wordt er op vaste dagen en tijden getraind. Echter, TTCS biedt de mogelijkheid om
in voorkomende gevallen op een andere dag en/of tijd te trainen. Trainingstijden worden gere-
serveerd. Bij verhindering meldt het lid dit uiterlijk 24 uur van te voren zodat andere leden ge-
bruik kunnen maken van de trainingstijd. Als een lid drie keer niet komt opdagen zonder af te 
melden wordt de ledenpas geblokkeerd.

Artikel 4 Risico en aansprakelijkheid

1. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of activiteiten van wel-
ke aard ook bij TTCS is geheel voor eigen risico van het lid. TTCS en alle medewerkers aan-
vaarden geen enkele aansprakelijk voor door het lid of derden geleden schade.

2. TTCS en alle personeel of hulpverleners van TTCS aanvaarden geen enkele aansprakelijk-
heid voor schade, letsel, verlies of diefstal van eigendommen van het lid of derden.

3. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van TTCS, indien deze 
schade aan nalatigheid en/of schuld van het lid is te wijten.

Artikel 5 Huisregels

1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van TTCS en hiernaar te hande-
len. De huisregels zijn bij inschrijving aan het lid overhandigd en hangen in de kleedkamers.
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Artikel 6 Algemene voorwaarden, toepasselijk recht

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van TTCS is uitsluitend het Nederlands Recht 
van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid 
en TTCS zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

3. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van TTCS te ac-
cepteren.

4. TTCS is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Na wijziging zijn 
deze van toepassing voor zowel bestaande als nieuwe leden.
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